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На  основу  члана  18.  тачка  3.  Закона  о  локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 9/02),  члана 25. Закона о 
буџетском  систему  ("Сл.галсник  РС",  бр.9/02  и  87/02), 
члана  29.  и  73.  Статута  општине  Горњи  Миалновац 
("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 9/99 и 3/01), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 14. јула 2004.године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2004.ГОДИНУ 

I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
У Одлуци о буџету општине Горњи Милановац за 

2004.годину ("Сл.гласник општине Горњи Милановац", бр. 
1/04),  у  члану  1.  износ  336.060.000  динара  замењује  се 
износом  349.690.000 динара. 

Члан 2. 
У  члану  2.  износ  3.000.000  динара  замењује  се 

износом 4.250.000  динара. 

Члан 3. 
У члану 4. делу Прихода врше се следеће измене и 

допуне: 
Порез  на  зараде,  економски  конто  711110,  износ 

17.300.000 динара замењује се износом 63.300.000 динара, 
Порез  на  фонд  зарада  и  радну  снагу,  економски 

конто  712110,  износ  83.600.000  динара  замењује  се 
износом 41.000.000 динара, 

Порез на имовину, економски конто 713120, износ 
26.520.000 динара замењује се износом  27.520.000 динара, 

Порез на капиталне трансакције, економски конто 
713420,  износ  10.000.000  замењује  се  износом  10.757.648 
динара, 

Порез на промет дувана, алкохолних пића и кафе, 
економски конто 714110, износ 5.500.000 динара замењује 
се износом 8.000.000 динара,  Једнофазни  порез  на 
промет,  економски  конто  714120,  износ  53.000.000 
замењује се износом  54.800.000 динара, 

Додаје се: 
Текући  добровољни  трансвери,  економски  конто 

744151, износ 100.000, 
Примања од продаја осталих основних средстава у 

корист  нивоа  општина,  економски  конто  813151,  износ 
100.000 динара, 

Остали  сопствени  извори,  економски  конто 
311911, износ 3.972.352 динара. 

II ПОСЕБНИ ДЕО 

Члан 4. 
У делу Расхода врше се следеће измене: 

У Разделу 1. Скупштина општине: 
Позиција  број  3,  економски  конто  416,  Награде, 

бонуси  и  остали  посебни  расходи,  износ  500.000  динара 
замењује се износом 300.000 динара. 

Позиција  број  5,  економски  конто  421,  Стални 
трошкови,  износ  1.300.000  динара  замењује  се  износом 
1.800.000 динара. 

Позиција број 7,  економски конто 423, Услуге по 
уговору,  износ  3.500.000  замењује  се  износом  4.400.000 
динара. 

Позиција  број 12, економски конто 481, Дотација 
невладиним  организацијама,  износ  1.000.000  динара 
замењује се износом 1.600.000 динара. 

Позиција  број  13,  економски  конто  482,  Порези, 
обавезне таксе и казне, износ, 295.400 динара замењује се 
износом 595.400 динара.
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У Разделу 2. Извршни одбор: 
Позиција  број  16,  економски  конто  411,  Плате, 

додаци  и  накнаде  запослених  износ  1.570.800  динара 
замењује се износом 1.035.400 динара. 

Позиција  број  17,  економски  конто  412, 
Социјални доприноси на терет послодавца, износ  261.800 
динара замењује се износом 197.200 динара. 

Позиција  број  21,  економски  конто  499,  Текућа 
буџетска  резерва,  износ  2.481.540  динара  замењује  се 
износом 3.731.540 динара. 

У Разделу 3. Општинска управа: 
Позиција  број  22,  економски  конто  411,  Плате, 

додаци  и  накнаде  запослених,  износ  33.574.800  динара 
замењује се износом 34.835.300 динара. 

Позиција  број  23,  економски  конто  412, 
Социјални  доприноси  на  терет  послодавца,  износ 
5.595.800 динара замењује се износом 6.635.300 динара. 

Позиција број 25, економски конто 414, Социјална 
давања  запосленим,  износ  200.000  динара  замењује  се 
износом 300.000 динара. 

Позиција  број  28,  економски  конто  421,  Стални 
трошкови,  износ  5.800.000  динара  замењује  се  износом 
6.800.000 динара. 

У Разделу 4. Основно образовање: 
Позиција број 35, економски конто 413, Накнаде у 

натури,  износ  4.000.000  динара,  замењује  се  износом 
4.087.000 динара. 

Позиција број 36, економски конто 414, Социјална 
давања  запосленима,  износ  100.000  динара  замењује  се 
износом 73.500 динара. 

Позиција  број  37,  економски  конто  415,  Накнаде 
за  запослене,  износ  200.000  динара  замењује  се  износом 
407.500 динара. 

Позиција  број  38,  економски  конто  421,  Стални 
трошкови,  износ  7.500.000  динара  замењује  се  износом 
8.530.000 динара. 

Позиција број 39, економски конто 422, Трошкови 
путовања  износ  1.200.000  динара  замењује  се  износом 
1.240.000 динара. 

Позиција број 40, економски конто 423, Услуге по 
уговору,  износ  2.660.000  динара  замењује  се  износом 
2.568.000 динара. 

Позиција  број  41,  економски  конто  424, 
Специјализоване услуге, износ 800.000 динара замењује се 
износом 950.000 динара. 

Позиција  број  42,  економски  конто  425,  Текуће 
поправке и одржавање износ 3.000.000 динара замењује се 
износом 2.739.000 динара. 

Позиција  број  43,  економски  конто  426, 
Материјал,  износ  2.000.000  динара  замењује  се  износом 
2.227.000 динара. 

Позиција  број 44, економски конто 472, Накнаде 
за  социјалну  заштиту  из  буџета,  износ  250.000  динара 
замењује се износом  160.000 динара. 

Позиција  број  45,  економски  конто  482,  Порези, 
обавезне таксе и казне,  износ 250.000 динара замењује  се 
износом 135.000 динара. 

Позиција  број  46,  економски  конто  511,  Зграде  и 
грађевински  објекти  износ  1.550.000  динара  замењује  се 
износом 2.540.000 динара. 

Позиција број 47, економски конто 512, Машине и 
опрема,  износ  5.100.000  замењује  се  износом    5.953.000 
динара. 

У Разделу  5. Средње образовање: 
Позиција број 48, економски конто 413, Накнада у 

натури,  износ  1.500.000  динара  замењује  се  износом 
1.680.000 динара. 

Позиција број 49, економски конто 414, Социјална 
давања  запосленима,  износ  100.000  динара  замењује  се 
износом 45.000 динара. 

Позиција  број  50,  економски  конто  415,  Накнаде 
за  запослене,  износ  50.000  динара  замењује  се  износом 
11.000 динара. 

Позиција  број  51,  економски  конто  421,  Стални 
трошкови,  износ  3.000.000  динара  замењује  се  износом 
4.045.000 динара. 

Позиција број 52, економски конто 422, Трошкови 
путовања,  износ  200.000  динара  замењује  се  износом 
463.000 динара. 

Позиција број 53, економски конто 423, Услуге по 
уговору,  износ  1.000.000  динара  замењује  се  износом 
795.000 динара. 

Позиција  број  54,  економски  конто  424, 
Специјализоване услуге, износ 250.000 динара замењује се 
износом 160.000 динара. 

Позиција  број  55,  економски  конто  425,  Текуће 
поправке и одржавање, износ 1.000.000 динара замењује се 
износом  770.000 динара. 

Позиција  број  56,  економски  конто  426, 
Материјал,  износ  1.000.000  динара  замењује  се  износом 
974.000 динара. 

Позиција  број  57,  економски  конто  472,  Накнаде 
за  социјалну  заштиту  из  буџета,  износ  50.000  динара 
замењује се износом 35.000 динара. 

Позиција  број  58,  економски  конто  482,  Порези, 
обавезне таксе и казне,  износ 150.000 динара замењује  се 
износом 10.000 динара.
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Позиција број  59, економски конто 511, Зграде и 
грађевински  објекти,  износ  2.000.000  динара,  замењује  се 
износом 2.800.000 динара. 

Позиција број 60, економски конто 512, Машине и 
опрема,  износ  1.500.000  динара  замењује  се  износом 
1.512.000 динара. 

У Разделу 6. Стипендије студената: 
Позиција  број  61,  економски  конто  472,  Накнаде 

за  социјалну  заштиту  из  буџета,  износ  2.400.000  динара 
замењује се износом 3.400.000 динара. 

У Разделу 7. Друштвена брига о деци: 
Позиција  број  62,  економски  конто  411,  Плате, 

додаци  и  накнаде  запослених,  износ  24.301.200  динара 
замењује се износом 25.185.170 динара. 

Позиција  број  63,  економски  конто  412, 
Социјални  доприноси  на  терет  послодавца,  износ 
4.050.200 динара замењује се износом 4.616.230 динара. 

Позиција број 65, економски конто 512, Машине и 
опрема,  износ  1.570.000  динара  замењује  се  износом 
770.000 динара. 

У Разделу 8. Култура: 
Културни центар 

Позиција  број    66,  економски  конто  411,  Плате, 
додаци  и  накнаде  запослених,  износ  5.892.600  динара 
замењује се износом 6.208.200 динара. 

Позиција  број  67,  економски  конто  412, 
Социјални доприноси на терет послодавца, износ  982.100 
динара замењује се износом 1.182.500 динара. 

Библиотека 

Позиција  број  76,  економски  конто  411,  Плате, 
додаци  и  накнаде  запослених,  износ  4.191.600  динара 
замењује се износом 4.279.130 динара. 

Позиција  број  77,  економски  конто  412, 
Социјални доприноси на терет послодавца, износ  698.600 
динара замењује се износом 815.070 динара. 

Позиција број 80, економски конто 423, Услуге по 
уговору,  износ  210.000  динара  замењује  се  износом 
259.000 динара. 

Позиција  број  81,  економски  конто  425,  Текуће 
поправке  и  одржавање,  износ  50.000  динара  замењује  се 
износом 1.000 динара. 

Музеј рудничко таковског краја 
Позиција  број  85,  економски  конто  411,  Плате, 

додаци  и  накнаде  запослених,  износ  3.486.000  динара 
замењује се износом 3.550.280 динара. 

Позиција  број  86,  економски  конто  412, 
Социјални доприноси на терет послодавца, износ  581.000 
динара замењује се износом 666.720 динара. 

Позиција  број  87,  економски  конто  421,  Стални 
трошкови,  износ  350.000  динара  замењује  се  износом 
400.000 динара. 

Позиција број 88, економски конто 422, Трошкови 
путовања, износ 60.000 динара замењује се износом 90.000 
динара. 

Позиција број 89, економски конто 423, Услуге по 
уговору,  износ  950.000  динара,  замењује  се  износом 
820.000 динара. 

Позиција  број  91,  економски  конто  426, 
Материјал,  износ  60.000  динара  замењује  се  износом 
110.000 динара. 

У Разделу 9. Физичка култура: 
Позиција број 96, економски конто 422, Трошкови 

путовања,  износ  180.000  динара  замењује  се  износом 
80.000 дианра. 

Позиција  број  97,  економски  конто    423,  Услуге 
по  уговору,  износ  60.000  динара  замењује  се  износом 
160.000 динара. 

У  Разделу  10.  ЈП  за  информисање  "Таковске 
новине": 

Позиција  број  102,  економски  конто  411,  Плате, 
додаци  и  накнаде  запослених,  износ  10.264.800  динара 
замењује се износом 10.462.700 динара. 

Позиција  број  103,  економски  конто  412, 
Социјални  доприноси  на  терет  послодавца,  износ 
1.710.800 динара, замењује се износом 1.992.900 динара. 

У Разделу 12. Туристичка организација: 
Позиција  број  113,  економски  конто  411,  Плате, 

додаци  и  накнаде  запослених,  износ  1.159.200  динара 
замењује се износом 1.209.200 динара. 

У Разделу 13. Месне заједнице: 
Позиција  број  122,  економски  конто  463,  Месна 

заједница  Горњи  Милановац,  износ  9.500.000  динара 
замењује се износом 11.000.000 динара. 

У  Разделу  14.  Субвенције  нефинансијским 
корпорацијама 

Јавно предузеће за изградњу општине: 
Позиција  број  129,  економски  конто  451, 

Опремање  и  уређење  грађевинског  земљишта,  износ 
49.860.000 динара замењује се износом 50.860.000 динара. 

Позиција број 132, економски конто 483, Новчане 
казне по решењу судова, износ 5.000.000 динара замењује 
се износом 8.000.000 динара. 

Фонд солидарне стамбене изградње: 
Позиција  број  133,  економски  конто  451, 

Солидарна  стамбвена  изградња,  износ  9.000.000  динара 
замењује се износом 3.430.000 динара.
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Подзбирове и збирове ускладити са извршеним 
изменама. 

Члан 5. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац", а примењиваће се од 1.јануара 2004.године. 

Број: 30106564/2004 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Милутин М. Продановић,с.р. 

38. 

На  основу  члана  8.  став  1.  Закона  о  локалним 
изборима ("Сл.гл.РС",бр. 33/2002 и 42/2002), и члана 20. и 
97.  Статута  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",  бр.  4/2002),  Скупштина  општине  Горњи 
Милановац  на  седници  одржаној  14.  јула  2004.  године, 
донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Избор  одборника  Скупштине  општине  Горњи 

Милановац врши се у општини као јединственој изборној 
јединици. 

Члан 2. 
Ступањем на  снагу  ове Одлуке,  престаје  да  важи 

Одлука  о  изборним  јединицама  за  избор  одборника 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац", бр. 1/2000). 

Члан 3. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

Број: 301.06.564/2004 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Милутин М. Продановић,с.р. 

39. 

На основу члана 2. Закона о основама безбедности 
саобраћаја на путевима  (Сл. лист СФРЈ број 63/80), члана 
3.  и  148.  Закона  о  безбедности  саобраћаја  (Сл.  гласник 
СРС број 53/82) и члана 29. и 73. Статута општине Горњи 

Милановац (Сл.гл.општине Горњи Милановац број 9/99 и 
3/2001)  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на 
седници одржаној 14. јула 2004. године, донела је 

О Д Л У К У 
О РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА У 
ГРАДУ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом  Одлуком  утврђују  се  основни  услови  и 

надлежности  за  техничко  регулисање  саобраћаја  на 
путевима и улицама на подручју града Горњи Милановац; 
њихово  одржавање  и  одржавање  путних  и  комуналних 
објеката и саобраћајне сигнализације на њима; као и друге 
мере које доприносе унапређењу и безбедности саобраћаја 
на подручју града Горњи Милановац. 

Члан 2. 
Под  техничким  регулисањем  саобраћаја 

подразумевају  се  све  мере  и  акције  којима  се  утврђује 
режим  саобраћаја,  а  нарочито:  усмеравање  транзитног, 
теретног,  тракторског,  аутобуског,  запрежног,  пешачког 
саобраћаја и саобраћаја такси возила; одређивање путева и 
улица  у  којима  се  потпуно  забрањује  саобраћај  или 
саобраћај  одређене  врсте  возила;  ограничење  брзине 
кретања  за  све  или  поједине  категорије  возила; 
одређивање простора за заустављање и паркирање возила; 
начин и  организација  наплате паркирања; хоризонтална и 
вертикална  сигнализација  и  опрема  путева  и  улица; 
утврђивање  локација  за  стајалишта  такси  возила; 
утврђивање  начина  техничког  регулисања  саобраћаја  на 
раскрсницама и слично. 

Члан 3. 
Учесници  у  саобраћају  дужни  су  да  се 

придржавају  ове  Одлуке  као  и  осталих  саобраћајних 
прописа  и  да  својим  учешћем  у  саобраћају  не  наносе 
штету  путевима  и  путним  објектима,  вертикалној  и 
хоризонталној саобраћајној сигнализацији и не врше било 
какве  радње  које  би  могле  да  угрожавају  или  ометају 
одвијање саобраћаја. 

Члан 4. 
За  регулисање  саобраћаја  на  подручју  општине 

Горњи Милановац  одговоран  је  општински  орган  управе, 
надлежан за послове саобраћаја. 

Члан 5. 
Поједини  изрази  употребљени  у  овој  Одлуци 

имају  значење  одређено  чланом  10.  Закона  о  основама 
безбедности саобраћаја на путевима. 

II. РЕЖИМ САОБРАЋАЈА 
1. Првенство пролаза 

Члан 6. 
Путевима,  улицама  и  трговима  са  првенством 

пролаза на територији града сматрају се:
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Магистрални пут М22 ЧачакБеоград,  који има предност 
у односу на све 
приступне путева са територије града Горњи Милановац; 
• улица Кнеза Александра; Војводе Милана, Љубићка; 
• улица Николе Милићевића Луњевице; Р. Миловановића 
Ђокановца; 
Војводе Мишића;Таковска; 1300 каплара; 
• улица Вука Караџића; 
• улица Железничка, 
• улица Кеј косовских божура; 
• улица Синђелићева; 
• улица Народног хероја Д. Дражевића; 
• улица Милоша Великог, од Улице 1300 каплара до Улице 
Кнеза 
Александра; 
• улица Карађорђева; 
• улица Рајићева; 
•  улица  Ломина,  од  Улице  Кнеза  Александра  целом 
дужином до Брда 
мира 
• улица Народног хероја Предрага Јевтића Шкепе; 
• улица Наталије Царевић; 
• улица Цара Душана. 

2. Забрана кретања 

Члан 7. 
Забрањује  се  кретање  свим  возилима  на  делу 

Карађорђеве  улице,  у  зони  од  Кнез  Михајловог  трга  до 
Курсулине  улице,  који  ће  представљати  пешачку  зону 
града,  када  се  створе  потребни  услови  о  чему  одлучује 
општински орган управе надлежан за послове саобраћаја, а 
на  предлог  Савета  за  саобраћај.  Забрана  из  става  1.  овог 
члана  не  односи  се  на  возила  хитне  помоћи,  комуналних 
служби и на доставна возила за снабдевање трговинских и 
других  организација,  када  у  зони  забране  кретања 
обављају  своју  делатност,  а  при  томе  се  придржавају 
чланова  ове  Одлуке  који  се  односе  на  режим  кретања 
возила за снабдевање. Одобрење за пролаз и заустављање 
возила у пешачкој зони из става 2. овог члана издаје Јавно 
предузеће за изградњу града. У пешачкој  зони из става 1. 
овог  члана  забрањено  је  паркирање  и  кретање  возила 
брзином већом од 20 километара на час. 

Члан 8. 
Забрањује  се  кретање  свим  возилима  по 

тротоарима,  пешачким  стазама  и  зеленим  површинама 
градских улица и тргова. 

3. Ограничење брзине 

Члан 9. 
Кроз  град  Горњи  Милановац  највећа  дозвољена 

брзина кретања за сва возила износи 50 километара на час. 

Члан 10. 
Брзина  кретања  моторних  возила  на  одређеном 

локалном  путу  или  улици  или  делу  локалног  пута  или 
улице, као  и  брзина кретања моторних возила  у  одређене 
дане  или  у  одређеном  временском  интервалу  може  се 
ограничити  само  кад  то  захтевају  безбедносни  разлози 
саобраћаја. Решење  о  ограничењу брзине из става 1. овог 
члана на локалним путевима и улицама доноси општински 
орган  управе,  надлежан  за  послове  инспекције  путева  и 

превоза  у  друмском  саобраћају  уз  прибављено  мишљење 
МУПа ОУПа Горњег Милановца. 

4.  Саобраћајна  сигнализација  на  улицама  и 
раскрсницама 

Члан 11. 
Одвијање  саобраћаја  у  граду  Горњи  Милановац 

обезбеђује  се  светлосним  сигналима  на  раскрсницама 
следећих улица: 
• Кнеза Александра  М. ТодоровићаЖице; 
• Кнеза Александра  Лоле Рибара (касарна); 
• Кнеза Александра  Таковска; 
• Војводе Мишића  Железничка 
• Војводе Мишића  Синђелићева 
• Војводе Милана  Милоша Великог 
• Војводе Милана  Хероја Дражевића 
На предлог Савета  за саобраћај, Општински  орган  управе 
надлежан  за  послове  саобраћаја  може  одредити  и  друге 
раскрснице  на  којима  се  саобраћај  регулише  светлосном 
сигнализацијом  или  кружним  током  раскрснице  /Кеј 
косовских  божура,  будућа  раскрсница  Железничке  и 
Ивичке улице, В.Караџића и др/. На раскрсницама може да 
буде  више програма  рада  светлосних  сигнала  који  зависе 
од  часовних  промена  саобраћајног  оптерећења  на 
раскрсници.  Програме  рада  светлосних  сигнала  на 
раскрсницама  из  става  1.  овог  члана  треба  периодично 
прилагођавати  саобраћајном  оптерећењу.  Временски 
период  у  коме  треба  програме  рада  прилагођавати 
стварном саобраћајном оптерећењу не може бити дужи од 
3  (три)  године.  Рад  светлосних  сигнала  на  више 
раскрсница  може  бити  међусобно  усаглашен  по  правцу 
ако за то постоји потреба. 

Члан 12. 
Одвијање  саобраћаја  на  свим  осталим 

раскрсницама  основне  мреже  града  обезбеђује  се 
вертикалном  саобраћајном  сигнализацијом.  Одлуку  о 
раскрсницама  и  улицама  где  ће  бити  постављена 
вертикална сигнализација доноси општински орган управе 
надлежан  за  послове  инспекције  путева  и  превоза  у 
друмском саобраћају уз обезбеђено мишљење МУПОУП 
а Горњи Милановац. 

Члан 13. 
Обележавање  улица и  раскрсница  хоризонталном 

саобраћајном  сигнализацијом  врши  се  два  пута  годишње 
по  претходно  извршеним  поправкама  коловоза  или  и 
чешће,  а  према  увиду  у  стварно  стање  видљивости 
хоризонталне сигнализације. 

Члан 14. 
Забрањено  је  наношење  оштећења  или 

уништавање,  самовољно  уклањање,  или  самовољно 
постављање саобраћајне сигнализације. 

Члан 15. 
Јавно  предузеће  за  изградњу  општине  Горњи 

Милановац  дужно  је  да:  води  катастар  саобраћајне 
сигнализације  дефинисане  члановима  11,12,  13  и  14.  ове 
Одлуке са свакодневним уносом промена путем средстава 
информисања  обавештава  грађане  о  свим  променама 
везаним за техничко регулисање саобраћаја.
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Члан 16. 
На путевима и  улицама не смеју  се без  одобрења 

органа  управе  надлежног  за  послове  урбанизма 
постављати табле, знакови, стубови којима се заклања или 
умањује  видљивост  постављених  саобраћајних  знакова 
или  светлосних  сигнала  или  који  својим  обликом,  бојом 
или  изгледом  личе,  односно,  подсећају  на  неки 
саобраћајни  знак.  Налог  за  уклањање  табли,  знакова, 
стубова  и  осталог  из  става  1.  овог  члана  издаје 
општинскии орган управе надлежан за послове саобраћаја. 

Члан 17. 
Осветљавање табли, реклама или  других  објеката 

са  спољном  расветом  мора  бити  тако  урађено  и 
орјентисано  да  не  омета  видљивост  или  прегледност 
саобраћајних површина и  саобраћајне  сигнализације  и  да 
не заслепљује возаче. 

III. КРЕТАЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА КРОЗ ГРАД 

Члан 18. 
Теретна  возила  на  која  се  односе  чланови  18,  19, 

20, 21, 22 и 23 ове Одлуке су сва теретна возила преко 6 т 
носивости. У теретна возила на која се односе чланови из 
става  1.  овог  члана  спадају  цистерне  и  трактори  са  две 
вучене  јединице  (две  полуприколице,  полуприколица  и 
приколица  или  две  приколице),  док  се  кретање  осталих 
трактора  кроз  град  уређује  посебним  члановима  ове 
Одлуке  у  поглављу  IV  Кретање  трактора  кроз  град. 
Кретање  теретних  возила  до  6  т  носивости  по  уличној 
мрежи  града  биће  дефинисано  посебним  члановима  ове 
Одлуке  у  поглављу  VI  –  Кретање  моторних  возила  за 
снабдевање града. 

Члан 19. 
Улице  у  којима  је  дозвољено  кретање  теретних 

возила преко 6 т носивости у два смера су: 
• Кнеза Александра, од раскрснице са магистралним путем 
М22 до капије предузећа "ФАД"; 
• Улица ка сточној пијаци, од магистралног пута М22 до 
сточне пијаце; 
•  Љубићка  улица,  од  раскрснице  са  магистралним  путем 
М22 до кружне раскрснице; 
•  Железничка  улица,  од  кружне  раскрснице  до  Улице 
Војводе Мишића; 
•  Војводе  Мишића,  од  Железничке  улице  до  петље  на 
магистралном путу М22; 
• Николе МилићевићаЛуњевице; 
• Р. МиловановићаЂокановца; 
•  Пут  ка  Такову  од  раскрснице  Ул.  1300  каплара    Вука 
Караџића. 

Члан 20. 
Теретним возилима преко 6 т носивости у једном 

смеру дозвољено је кретање улицама: 
Војводе Мишића, од раскрснице са магистарним путем М 
22 у правцу Таковске улици и Таковском улицом. 
• Таковска  улица,  од Улице Војводе Мишића правцем  ка 
Улици 1300 каплара све до улице 1300 каплара. 
• Улица Вука Караџића, од Улице 1300 каплара правцем ка 
Улици војводе Милана до Улице војводе Милана. 
• Улица војводе Милана, од Улице Вука Караџића правцем 
ка Љубићкој улици до Љубићке улице. 

•  Љубићка  улица  од  Улице  Војводе  Милана  у  правцу 
кружне раскрснице. 

Члан 21. 
Забрањен  је  саобраћај  теретним  возилима  са 

приколицом  или  полуприколицом  и  тракторима  са  две 
вучене  јединице  (две  полуприколице,  полуприколица  и 
приколица  или  две  приколице)  у  свим  осталим  улицама 
Горњег Милановца. 

Члан 22. 
Забрањен  је  саобраћај  цистернама  које  превозе 

отровне  и  шкодљиве  материјала  улицама  Горњег 
Милановца  које  су  наведене  члановима  19,  20  и  21. 
Цистернама  које превозе  отровне и шкодљиве материјале 
општински  орган  управе  надлежан  за  послове  саобраћаја 
може издати  дозволу за кретање  улицама  града  у којој  се 
дефинише  време  кретања,  путања  кретања  и  начин 
обезбеђења при кретању. 

Члан 23. 
Изузетно  од  одредби дефинисаних члановима  19, 

20, 21 и 22. ове Одлуке дозвољен је саобраћај: 
•  возилима  и  радним  машинама  јавних  комуналних  и 
других  јавних  предузећа  чији  је  оснивач  општина  Горњи 
Милановац за време вршења интервенције; 
• цистернама за снабдевање горивом станица у граду; 
• цистернама за снабдевање мазутом котларница у граду; 
•  теретним  возилима  чији  власници  станују  у  Горњем 
Милановцу и имају обезбеђен паркинг простор у околини 
места становања; 
•  осталим  теретним  возилима  која  имају  уговорену 
интервенцију. 

Теретна  возила  наведена  претходним  ставовима 
овог члана морају да имају дозволу издату од општинског 
органа  управе  надлежног  за  послове  саобраћаја  града 
којом  се  дефинише  време  кретања,  путања  кретања  и 
временски период у коме дозвола за кретање важи. 

IV. КРЕТАЊЕ ТРАКТОРА КРОЗ ГРАД 

Члан 24. 
Режим  кретања  трактора  који  је  дефинисан 

члановима  24,  25  и  26.  односи  се  на  кретање  трактора, 
трактора  са  полуприколицом  (једна  осовина)  или 
приколицом  (две  осовине),  трактора  који  носе  неко  од 
измењљивих оруђа која не премашују габарите прописане 
члановима 5, 6 и 7.  "Правилника  о димензијама,  укупним 
масама  и  осовинском  оптерећењу  возила  и  о  основним 
условима  које  морају  да  испуњавају  уређаји  и  опрема  на 
возилима  у  саобраћају  на  путевима"  (Сл.  лист  СФРЈ  бр. 
50/82). 

Члан 25. 
Улице  у  којима  је  дозвољено  кретање  тактора  у 

два смера су: 
•  Пут  за  Таково  ,  17  НОУ  дивизије.  1300  каплара,  Вука 
Караџића; 
• Војводе Милана, од улице В.Караџића до Љубићке ; 
• Љубићка; 
• Железничка; 
• Кеј косовских божура; 
• Кнеза Александра,  од  споја  са Кејом  косовских  божура 
до М22;
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• Улица поред сточне пијаце са излазом на М22; 
• Војводе Мишића од Железничке до раскрснице са М22; 
• Николе Милићевића Луњевице; 
• Р. МиловановићаЂокановца ; 
• Крагујевачка. 

Члан 26. 
Изузетно  се може дозволити  кретање  тракторима 

дефинисаним  чланом  26  ове  Одлуке  и  другим  улицама 
града које нису дефинисане чланом 27. 
•  тракторима  јавних  комуналних  и  других  јавних 
предузећа чији је оснивач општина Горњи Милановац, а за 
време вршења интервенције; 
• тракторима чији  власници станују у Горњем Милановцу 
и  имају  обезбеђен  паркинг  простор  у  околини  места 
становања; 
•  осталим  тракторима  који  имају  уговорену  интервенцију 
или снабдевање.  Трактори  наведени  ставовима  3. 
и  4.  овог  члана  морају  да  имају  дозволу  издату  од 
општинског  органа  управе  надлежног  за  послове 
инспекције путева и превоза у друмском саобраћају града 
којом  се  дефинише  време  кретања,  путања  кретања  и 
временски период у коме дозвола за кретање важи. 

V.  КРЕТАЊЕ  ПРИГРАДСКИХ  И  МЕЂУГРАДСИХ 
АУТОБУСА КРОЗ ГРАД 

Члан 27. 
Кретање  приградских  и  међуградских  аутобуса 

кроз град дозвољено је следећим улицама: 
• 17 НОУ дивизије, 
• Ул. 1300 каплара; 
• Таковском; 
• Војводе Мишића 
• Улицом Љубићком од кружне раскрснице до М22; 
• Железничком; 
• Кејом косовских божура; 
• Кнеза Александра,  од  споја  са Кејом  косовских  божура 
до М22 
/север/; 
• Улицом Николе Милићевића Луњевице; 
• Крагујевачком. 

Члан 28. 
Пријем  путника  у  возило  и  њихово  искрцавање 

врши  се  на  аутобуској  станици  и  на  аутобуским 
стајалиштима која су унета у ред вожње. 

Утврђују  се  следећа  привремена  аутобуска 
стајалишта на улицама које су дефинисане у члану 27. ове 
Одлуке: 
• у зони улаза у Металац из правца магистралног пута М 
22; 
• у зони улице ка сточној пијаци или где се Кеј косовских 
божура одваја од реке Деспотовице; 
• у зони Омладинске и Железничке; 
• у зони Ивичког потока; 
• у зони поред фабрике боја Звезда; 
• у зони кружне раскрснице; 
• у зони улаза у ПИК “Таково”(код "Еурокремова"); 
• у зони раскрснице улице Љубићске и магистралног пута 
М22; 
• у зони раскрснице Таковске и Балканске. 

Члан 29. 
На  магистралном  путу М22  на  територији  града 

забрањује  се  заустављања  аутобуса  у  сврху  уласка  или 
изласка путника. 

Члан 30. 
У случају да се на територији Горњег Милановца 

уводи јавни превоз путника потребно је посебном одлуком 
дефинисати организацију, начин и опште услове обављања 
превоза путника на територији општине. 

VI.  КРЕТАЊЕ  ВОЗИЛА  ЗА  СНАБДЕВАЊЕ  НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

Члан 31. 
Моторна  возила  за  снабдевање  могу  бити 

максималне  носивости  до  6  тона  и  она  немају  никаква 
ограничења у погледу уласка у градске улице, осим уласка 
у  Карађорђеву  улицу  која  ће  посебном  одлуком  бити 
проглашена пешачком зоном. 

У  Карађорђевој  улици  (када  буде  проглашена 
пешачком зоном) утовар и истовар робе биће дозвољен од 
понедељка до суботе у времену  од 05 до 08 и од 14 до 16 
сати, а недељом од 05 до 08 сати. 

Моторна  возила  којима  се  врши  снабдевање,  а 
треба  да  уђу  у  неку  од  улица  које  нису  наведене  у 
члановима  19  или  20  ове Одлуке,  у  времену  од  20  до  05 
могу  бити и  веће  носивости  од  6  тона,  али морају  имати 
дозволу издату од општинског органа управе надлежног за 
послове  саобраћаја,  којом  се  дефинише  време  кретања, 
путања  кретања  и  временски  период  у  коме  дозвола  за 
кретање важи. 

Члан 32. 
Вршење снабдевања града појединим садржајима: 

• достава хлеба и пецива нема временско ограничење; 
• снабдевање зелених и других пијаца до 07 часова; 
•  снабдевање  месом,  месним  прерађевинама  и  осталим 
намирницама  са  кратким  роком  трајања  може  бити 
двократно и то од 05 до 08 и од 16 до 18 часова; 
• снабдевање осталим прехрамбеним производима од 08 до 
11 часова; 
• снабдевање осталом робом широке потрошње од 16 до 18 
часова; 
•  снабдевање  салона  намештаја,  магацина,  стоваришта, 
снабдевање  грађевинским  материјалом  и  сва  друга 
снабдевања током ноћи од 22 до 06 часова. 

Члан 33. 
За утовар или истовар робе из моторних возила за 

један или више садржаја користи се за то одређен простор 
који  може  бити  део  тротоара,  или  изграђен  посебан 
простор  уз  коловоз,  или  део  зелене  површине,  или  део 
дворишног или унутарблоковског простора и сл. 

Дозволу  за  коришћење  простора  из  става  1.  овог 
члана издаје општински орган управе надлежан за послове 
саобраћаја. 

Простор из  става 1. и 2. овог члана мора да буде 
обезбеђен одговарајућим саобраћајним знацима, посебном 
бојом  хоризонталне  сигнализације  и  евентуално 
постављеним запрекама за забрану паркирања.
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Члан 34. 
У  случају  да  посебан  простор  из  члана  33.  ове 

Одлуке није обезбеђен, утовар и истовар робе из моторног 
возила  за  снабдевање  врши  се  са  коловоза.  Изузетно, 
заустављање  возила  за  снабдевање  до  3  тоне  носивости 
може  бити  и  на  тротоару  ако  за  то  има  просторних 
могућности  и  ако  не  постоје  услови  за  заустављање  на 
коловозу у одређеној улици. 

Моторним возилима за снабдевање из става 1. и 2. 
овог члана забрањује се задржавање на местима утовара и 
истовара дуже од 30 минута.  Моторна  возила  за 
снабдевање  могу  се  задржати  на  местима  утовара 
дефинисаним ставовима 1. и 2. овог члана у времену од 20 
до 06 часова док траје утовар и истовар. 

Моторна возила за снабдевање приликом утовара 
и истовара са места и у времену дефинисаним ставовима 1, 
3.  и  4.  овог  члана  морају  да  буду  обележена  упаљеним 
сопственим трептачима и то: 
• у зимском периоду након 15 часова а 
• у другом периоду након 19 часова. 

Члан 35. 
У  близини  кривина  и  на  кривинама  може  се 

вршити  утовар  и  истовар  робе  само  у  изузетним 
приликама  или  ако  за  то  не  постоји  погодан  простор  у 
околини, и то под условом да се место заустављања возила 
за  снабдевање  обезбеди  одговарајућим  саобраћајним 
знацима  и  радницима  који  ће  обезбеђивати  наизменичан 
проток возила. 

На  местима  дефинисаним  ставом  1.  овог  члана 
забрањује  се  истовар  односно  утовар  роба  у  зимском 
периоду  након  15  часова  или  након  20  часова  у  летњем 
периоду. 

VII. АУТО  ТАКСИ ПРЕВОЗ 

Члан 36. 
У  Горњем  Милановцу  постоје  две  врсте  ауто 

такси превоза и то: 
1.  Аутотакси  превоз  на  линијама  које  су  дефинисале 
надлежне  службе  Горњег  Милановца,  а  под  условима 
дефинисаним  у  члановима  ове  Одлуке  датим  у  овом 
поглављу  у  тачки  1.  АУТО    ТАКСИ  ПРЕВОЗ  на 
линијама; 
2.  Аутотакси  на  релацијама  ради  на  релацији  које 
дефинише  путник,  а  под  условима  дефинисаним  у 
члановима ове одлуке датим у овом поглављу у тачки 

2. АУТО  ТАКСИ ПРЕВОЗ на релацијама. 

Члан 37. 
Свако аутотакси возило може радити у обе врсте 

такси  превоза  дефинисане  чланом  36.  ове  Одлуке,  под 
условима  дефинисаним  члановима  ове  одлуке  у  овом 
поглављу,  под  тачкама  1.  АУТОТАКСИ  ПРЕВОЗ  на 
линијама и 2. АУТОТАКСИ ПРЕВОЗ на релацијама. 

Члан 38. 
Без  обзира  о  ком  се  аутотакси  превозу  из  члана 

36.  ове Одлуке  ради,  сваки  аутотакси  возач мора  да  има 
решење  о  испуњењу  услова  за  обављање  ове  делатности 
издато од надлежног општинског органа. 

Решење  из  става  1.  овог  члана  је  јединствено  за 
обе врсте такси превоза из члана 36. ове Одлуке. 

Такси  возач  за  време  рада  мора  код  себе  да  има 
решење из става 1. овог члана. 

Члан 39. 
По  пријему  путника  и  започете  вожње  врста  аутотакси 
превоза из члана 36. ове Одлуке се не може мењати. 

Члан 40. 
Возило  за  обављање  такси  превоза  поред  услова 
прописаних  Законом  мора  да  испуњава  и  услове  које  је 
прописао надлежни општински орган управе, надлежан за 
послове  инспекције  и  друге  за  то  надлежне  службе  тј. 
одељења за инспекцијске послове. 

Члан 41. 
Када  такси  возач  користи  такси  возило  за 

сопствене  потребе  дужан  је  да  са  крова  возила  уклони 
ознаку ТАХИ и друге ознаке. 

1 АУТО  ТАКСИ ПРЕВОЗ на линијама 

Члан 42. 
Возила  која  у  одређеном  временском  периоду,  а 

по  одлуци  такси  возача,  раде  у  аутотакси  превозу  на 
линијама морају,  поред  ознаке  "ТАХИ" да  буду  означена 
посебном ознаком која је истакнута на крову такси возила, 
поред редовне ознаке. 

Посебну  ознаку из  става  1.  овог  члана прописује 
надлежан  општински  орган  управе  надлежан  за  послове 
саобраћаја у оквиру својих услова.  Посебна  ознака 
из  става1.  овог  члана  може  бити  монтажнодемонтажног 
типа да би се лако постављала и лако уклањала. 

Члан 43. 
Такси  возач може да пређе из аутотакси превоза 

на  релацијама  у  аутотакси  превоз  на  линијама  ако  у 
возилу  нема  путника  и  ако  истакне  посебну  ознаку  тог 
вида аутотакси превоза  и то  тек кад се  врати  у  унеку  од 
улица у којој је дозвољено кретање аутотакси превоза на 
ллинијама, које су дефинисане чланом 44. ове Одлуке. 

Члан 44. 
Аутотакси  превозу  на  линијама  дозвољено  је  да 

се креће следећим улицама: 
• 17 НОУ дивизије; 
• Ул. 1300 каплара; 
• Таковска; 
• Војводе Мишића; 
• Кнеза Александра; 
• Војводе Милана; 
• Љубићка; 
• Николе Милићевића Луњевице; 
• Крагујевачка. 

Члан 45. 
У осталим улицама Горњег Милановца забрањено 

је кретање аутотакси превоза на линијама. 

Члан 46. 
Улазак  или  излазак  путника  из  такси  возила  на 

линијама  врши  се  искључиво на  такси  стајалиштима  чија 
су места одређена и дефинисана чланом 48. ове Одлуке.
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Стајалишта  из  става  1.  овог  члана  налазе  се 
искључиво на  линијама и  у  улицама  које  су  дате  у  члану 
44. ове Одлуке. 

Такси  стајалишта  дуж  линија  морају  да  буду 
обележена вертикалном ознаком на исти начин и са истим 
обележјима као што су ознаке на такси возилима која раде 
у  аутотакси  превозу  на  линијама  да  би  била 
препознатљива.  Такси  стајалиште  поред  вертикалне 
сигнализације  мора  на  коловозу  да  има  ознаку  такси 
стајалишта  обележену  хоризонталном сигнализацијом и  у 
складу  са  стандардом  ЈУС У.С4.234 Ознаке  на  коловозу 
Остале ознакеОбележавање места за паркирање. 

О  одржавању  такси  стајалишта,  постављању  и 
одржавању  саобраћајних  ознака  из  става  3.  овог  члана 
стара  се  Јавно  предузеће  за  изградњу  општине  Горњи 
Милановац. 

Такси  возила  која  врше  превоз  путника  на 
линијама  не  могу  да  чекају  путнике  на  ауто  такси 
стајалиштима. 

Члан 47. 
Такси  стајалишта  на  линијама  која  су  описана  у 

члану 46. ове Одлуке су на местима: 
• у улици Кнеза Александра обострано у зони  раскрснице 
са Ломином ; 
• у улици Кнеза Александра обострано у зони  раскрснице 
са Омладинском; 
• у улици Кнеза Александра обострано у зони скретања ка 
сточној пијаци; 
• у улици Кнеза Александра обострано у зони ФАДа; 
• у улици Кнеза Александра обострано у зони  раскрснице 
код тенка; 
•  у  улици  Војводе  Милана  обострано  у  зони  ул.  Н.  х. 
Душана Дражевића; 
•  у  улици  Војводе  Милана  обострано  код  ветеринарске 
станице; 
• у Љубићкој улици обострано у зони кружне раскрснице; 
• у Љубићкој улици обострано код "Еурокремова"; 
•  у  Љубићкој  улици  обострано  у  зони  јужног  одвојка  за 
"Занат"; 
• у Таковској улици обострано зона између Дринчићеве и 
Курсулине улице; 
•  у  улици  1300  каплара  обострано  у  зони  улице  Браће 
Петровић; 
• у  улици Војводе Мишића  обострано  у  зони Железничке 
улице; 
•  у  улици  Николе  МилићевићаЛуњевице  обострано  код 
улице Петра Кочића; 
•  у  улици  Николе  МилићевићаЛуњевице  обострано  код 
улице М. Катанића; 
• у улици Николе МилићевићаЛуњевице обострано у зони 
улице "7 Јула"; 
•  у  улици  Николе  МилићевићаЛуњевице  обострано  код 
улице Браће Аксић; 
•  у  улици  Николе  МилићевићаЛуњевице  обострано  код 
улице Браће Карамарковић; 
•  у  улици  Николе  МилићевићаЛуњевице  обострано  код 
Луњевачког гробља; 
• у улици Николе МилићевићаЛуњевице обострано у зони 
ФК "Луњевица"; 
• у улици Крагујевачкој у зони конфекције"Рудник". 

Члан 48. 
Накнада  за  коришћење  такси  превоза  утврђује  се 

ценовником  услуга  и  наплаћује  се  на  станици  на  којој 
путник излази из возила. 

Члан 49. 
Такси возач није дужан да своје возило зауставља 

на  такси  стајалиштима  ако  на  њима  нема  путника  које 
може  да  прихвати  или  нема  захтева  за  изласком  путника 
који су већ у возилу као ни у случају да са стајалишта има 
захтева, а да је такси возило попуњено. 

2 АУТО  ТАКСИ ПРЕВОЗ на релацијама 

Члан 50. 
Аутотакси превоз на релацијама је врста превоза 

где се релација одређује на захтев путника у свакој вожњи 
посебно. 

Члан 51. 
Такси возач је обавезан да такси превоз започне: 

 са такси стајалишта; 
 на радиотелефонски позив; 
 на  улици где га потенцијални путник одређеним знаком 
заустави. 

Члан 52. 
Такси  стајалишта  за  такси  возила  на  релацијама 

која чекају путнике или позив су: 
•  у  Улици  Тихомира  Матијевића  на  местима  у  оквиру 
редовне паркинг  површине на страни  парка,  а преко пута 
Хотела, 
•  на  посебно  уређеној  површини  у  улици  Н.  х.  Душана 
Дражевића прко пута Болнице, а поред места за аутотакси 
превоз на линијама; 
•  код  аутобуске  станице  у  Улици  Н.  х  Т.  Матијевића 
паралелно  са  ивицом  коловоза  на  страни  аутобуске 
станице. 

Такси  стајалишта под  претходним наводима  овог 
члана  и  такси  стајалишта  из  члана  47.  ове  Одлуке  где 
такси  возила  примају  путнике  морају  да  буду  обележена 
саобраћајним знацима и хоризонталним ознакама у складу 
са стандардима ЈУС У.С4.234 Ознаке на коловозу Остале 
ознаке Обележавање места за паркирање. 

Члан 53. 
Такси  возач  је  дужан  да  своје  такси  возило 

заустави  ради  пријема  или  изласка  путника,  тако  да  не 
омета саобраћај других возила и пешака. 

Члан 54. 
Такси  возач  је  дужан  да  по  уласку  путника  у 

возило укључи таксиметар. 

Члан 55. 
Такси  возач  је  обавезан  да  такси  превоз  на 

релацији  обави  путем  који  путник  одреди,  односно 
најкраћим путем до места опредељења путника, а у складу 
са важећим режимом саобраћаја. 

Члан 56. 
Накнада  за  коришћење  такси  превоза  утврђује  се 

ценовником  услуга  који  мора  бити  видно  истакнут  и
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наплаћује  се  у  износу  који  покаже  таксиметар  на  месту 
опредељења путника. 

У накнаду за вршење такси превоза урачунат је и 
превоз личног пртљага путника. 

На захтев путника такси возач је обавезан да изда 
рачун о извршеној услузи. 

Члан 57. 
Такси возач може са аутотакси превоза на линији 

да пређе на аутотакси превоз на релацији само када је без 
путника  у  возилу и  по  уклањању посебне  ознаке  за ауто 
такси превоз на линији. 

Уклањање посебне ознаке за аутотакси превоз на 
линији такси возач може да  уради само изван линија које 
су дефинисане чланом 44 ове Одлуке. 

VIII  ПОСЕБНЕ  МЕРЕ  ЗА  БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАЋАЈА 

Члан 58. 
На  улицама  и  трговима  са  првенством  пролаза 

наведеним у члану 6. ове Одлуке, забрањено је у времену 
од 06 до 09 и од 13 до 16 часова: 
 прање и чишћење коловоза; 
 изношење смећа; 
  утовар  и  истовар  грађевинског  материјала,  огрева  и 
других предмета и материјала. 

Члан 59. 
Забрањује се депоновање грађевинског материјала 

и  постављање  монтажних  објеката,  рекламних  табли  и 
паноа  и  других  привремених  објеката  на  улицама  и 
трговима  ако  се  тиме  омета  прегледност  или  угрожава 
безбедност  саобраћаја  без  претходног  одобрења 
надлежног органа.  Забрањује  се  заузимање  и 
извођење  радова  на  површинама намењеним  за  саобраћај 
без претходних одобрења надлежног органа. 

Одобрење из става 1. и 2. овог члана, уз одређену 
материјалну  надокнаду  према  унапред  утврђеном 
ценовнику,  издаје  општински  орган  управе  надлежан  за 
послове  саобраћаја  по  поднетом  пројекту  о  провери 
прегледности  и  осталих  утицајних  параметара  на 
одређеној  локацији  или  пројекту  о  обезбеђењу  радова  за 
време  извођења  радова  на  саобраћајним  површинама.  Уз 
поднете пројекте неопходно је прибавити мишљење МУП 
ОУПа  Горњи  Милановац  и  службе  за  одржавање  тих 
саобраћајница.  Ценовник  из  става  3.  овог  члана  за 
заузимање  површина  из  става  1.  и  2.  утврђује  се  на 
почетку године за текућу годину. 

Члан 60. 
За  сваку  васпитно  образовну  установу потребно 

је  донети  програм  мера  за  заштиту  деце  у  околини  тих 
објеката. 

Члан 61. 
Надлежни општински орган обезбеђује средства и 

по  Закону  дефинисаном  процедуром  поверава 
специјализованим  радним  организацијама  одржавање 
следећег: 
• одржавање коловоза путева, улица и тргова; 
• одржавање тротоара; 
•  одржавање  зеленила  у  сврху  неометања  видљивости 
саобраћајне сигнализације и др. 

• одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације; 
• одржавање коловоза путева 

Организација  за  одржавање  одговара  за  штету 
коју  корисник  саобраћајне  површине  претрпи,  ако  је  она 
настала  због  пропуштања  правовременог  извршења 
потребних радова и непредузимања одговарајућих мера на 
одржавању саобраћајне површине која јој је поверена. 

Члан 62. 
Надлежне  организације  које  се  старају  о 

експлоатацији  објеката  који  су  уграђени  у  коловоз  или 
тротоар  или  друге  површине  намењене  саобраћају 
(шахтови, сливници, решетке, пропусти и сл.) дужне су да 
одржавају  ове  објекте  у  исправном  стању  те  да  их  у 
случају оштећења хитно поправе или замене. 

У  случају  квара  на  неком  од  објеката  из  става  1. 
овог  члана  који  се  не  може  поправити  у  кратком  року 
надлежна  организација која  се  стара о том објекту  дужна 
је  да  квар  осигура,  обезбеди  са  вертикалном 
сигнализацијом  и  потребним  бројем  трептача  који  ће 
упозорити кориснике на потенцијалну опасност. 

Објекти  из  става  1.  овог  члана  морају  бити  у 
нивоу  коловоза,  тротоара,  пешачке  стазе  или 
бициклистичке стазе. 

Приликом реконструкције  коловоза инвеститор је 
дужан да објекте из става 1. овог члана доведе у првобитно 
стање у року од 30 дана. 

Члан 63. 
Надлежна  организација  којој  је  поверено 

одржавање  путева,  улица  и  тргова  у  зимском  периоду 
дужна је да у том периоду обезбеди услове за нормално и 
безбедно  одвијање  саобраћаја  благовременим  уклањањем 
снега и леда. 

Члан 64. 
У  зимском  периоду  када  није  могуће  обезбедити 

безбедно и нормално одвијање саобраћаја теретних возила 
у једном смеру у улици Вука Караџића како је регулисано 
тачком  3.  члана  20.  ове  Одлуке  тај  саобраћај  се  може 
преусмерити  кроз  улице  1300  каплара,  Таковску, Војводе 
Мишића и Железничку до осталих  улица које се  повезују 
на магистрални пут М22. 

Члан 65. 
Затварање  улица,  тргова  и  других  саобраћајних 

површина  у  сврху  одржавања  спортских  и  других 
манифестација  врши  се  уз  дозволу  општинског  органа 
управе надлежног за послове инспекције путева и превоза 
у  друмском  саобраћају  града  којом  се  дефинише  сврха 
затварања,  време  затварања  и  начин  обезбеђивања 
саобраћајне површине као и режим саобраћаја на околним 
саобраћајницама. 

Издавање дозволе из става 1. овог члана врши се 
на основу захтева одређене заинтересоване организације. 

Заинтересована  организација  за  затварање 
одређене  саобраћајне  површине  из  става  1.  овог  члана  уз 
поднети захтев из става 2. овог члана дужна је да прибави 
и мишљење СУПОУПа Горњи Милановац. 

Члан 66. 
Санкање,  клизање,  играње  лопте,  вожња 

ролшулама и тротинетима забрањени  су на  свим улицама 
у Горњем Милановцу.
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Активности наведене у ставу 1. овог члана могу се 
одвијати само на местима  која одређује  општински  орган 
управе  надлежан  за  послове  инспекције  путева  и  превоза 
уз сагласност и мишљење СУПОУПа Горњи Милановац. 

Места  из  става  2.  овог  члана  морају  бити  добро 
обезбеђена  хоризонталном и вертикалном сигнализацијом 
и оградама или мрежама које спречавају излетање деце на 
коловоз. 

Родитељи или старатељи дужни су да воде рачуна 
да се деца не играју на улицама и местима која за то нису 
одређена. 

IX САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 

Члан 67. 
У  циљу  развијања  превентивних  активности  у 

области безбедности саобраћаја и координисања и сарадње 
свих  субјеката  на  унапређењу  опште  безбедности  у 
саобраћају  као  и  развијања  делатности  од  општег 
друштвеног  интереса,  образује  се  општински  савет  за 
безбедност  саобраћаја  на  путевима  и  улицама  у  Горњем 
Милановцу као посебно тело. 

Члан 68. 
Општински  савет  за  безбедност  саобраћаја 

разматра  и  проучава  питања  из  области  безбедности 
саобраћаја и саобраћајне превентиве и то: 
•  иницира  и  предлаже  мере  за  унапређење  опште 
безбедности саобраћаја; 
• иницира и остварује сарадњу и координацију свих органа 
и организација , које превентивно делују у саобраћају; 
•  организује  и  подстиче  активности  на  саобраћајном 
васпитању и образовању деце, радних људи и грађана; 
•  даје  мишљење  о  предлозима  закона,  одлука  и  других 
аката  којима  се  унапређују  питања  од  интереса  за 
безбедност саобраћаја; 
•  даје  мишљења  и  предлоге  за  техничко  уређење 
саобраћаја  и  побољшање  безбедности  свих  учесника  у 
саобраћају. 

Члан 69. 
Општински  савет  за  безбедност  саобраћаја 

сачињавају  председник,  потпредседник  и  потребан  број 
чланова. 

Председника  и  чланове  одређује  и  именује 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац  из  реда 
представника  заинтересованих  органа  и  организација, 
стручних лица и грађана који се баве питањима саобраћаја 
и могу допринети већем степену безбедности саобраћаја. 

Укупан  број  чланова  општинског  савета  за 
безбедност  саобраћаја  из  става  1.  овог  члана  мора  бити 
непаран. 

Мандат  председника  и  чланова  Савета  траје  4 
године и они могу бити бирани поново. 

Члан 70. 
Савет  ради  искључиво  у  седницама  којима 

присуствује  више  од  половине  чланова,  а  одлуке  доноси 
већином гласова присутних чланова. 

X НАДЗОР 
Члан 71. 

Надзор  над  извршавањем  одредаба  ове  Одлуке 
врше: 

• Општински орган надлежан за послове саобраћаја; 
• МУПОУП у Горњем Милановцу; 
• Јавно предузеће за изградњу општине Горњи Милановац. 
У вршењу послова надзора службена лица из организација 
из  става  1,  2.  и  3.  имају  овлашћења  утврђена  Законом  о 
безбедности саобраћаја на путевима 

XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 72. 
За  поступање  супротно  од  одредаба  утврђених 

овом  Одлуком  уводе  се  казнене  одредбе  за  правна  лица, 
одговорна лица у правном лицу и физичка лица. 

Казнене одредбе  за  лица из става 1.  овог члана  у 
потпуности одговарају казненим одредбама: 
• Закона о безбедности саобраћаја на путевима; 
•  Закона  о  привредним  преступима  за  лица  која  се  у 
саобраћају баве 
привредном делатношћу; 
• Закона о прекршајима. 

XII ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 73. 
Обавезују  се  Јавно  предузеће  за  изградњу 

општине  Горњи  Милановац  и  организације  којима  је 
поверена  та  делатност  да  у  року  од  12  месеци  од  дана 
ступања на снагу ове Одлуке изврше постављање потребне 
вертикалне  и  хоризонталне  сигнализације  у  складу  са 
одредбама за потпуно дефинисање појединих чланова ове 
Одлуке. 

Члан 74. 
Обавезује  се  Јавно  предузеће  за  изградњу 

општине  Горњи  Милановац  да  изградњом  нових  улица, 
коловоза  и тротоара  врши допуну  овог Плана  регулисања 
саобраћаја  и  то  непосредно  по  завршетку  изградње,  а 
најкасније у току године када је градња завршена 

Члан 75. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана 

објављивања  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

Број: 30106564/2004 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Милутин М. Продановић,с.р. 

40. 

На основу члана 2. и 4. став 2. и члана 13.  став 1. 
Закона  о  комуналним  делатностима  ("Сл.гласник 
РС",бр.16/97  и  42/98)  и  члана  29.  и  73.  Статута  општине 
Горњи Милановац,  ("Сл.гласник  општине  Г.М",бр.9/99  и
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3/01) Скупштина  општине Горњи Милановац,  на седници 
одржаној 14. јула 2004.године, донела је 

О Д Л У К У 
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом Одлуком се уређује као комунална делатнст 

одржавање, управљање и коришћење јавних паркиралишта 
на  територији  општине  Горњи  Милановац  и  уређују 
општи  услови  и  начин  поверавања  и  обављања  ове 
комуналне  делатности  у  циљу  коришћења,  чувања  и 
одржавања  паркинга  као  комуналног  објекта  заједничке 
комуналне потрошње. 

Члан 2. 
Јавна  паркиралишта  у  смислу  одредаба  ове 

Одлуке  су  површине  одређене  за  паркирање  моторних 
возила. Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна. 

Јавним  паркиралиштима  не  сматрају  се  посебни 
простори  за  паркирање  који  припадају  предузећима, 
установама и таки стајалишта. 

Члан 3. 
Општа паркиралишта су објекти и површине који 

су  уређени  и  изграђени  на  деловима  коловоза,  тротоара 
или  површине  између  коловоза  и  тротоара  посебно 
обележене.  Општа  паркиралишта  одређује  општински 
орган надлежан за послове саобраћаја. 

Члан 4. 
Посебна  паркиралишта  су  посебно  одређене 

површине са контролисаним уласком и изласком возила. 
Посебна  паркиралишта  стална  и  привремена  се 

израђују и уређују у складу са урбанистичким планом. 

Члан 5. 
Обављање  комуналне  делатности  одржавања, 

коришћење  и  управљање  јавним  паркиралиштима  у 
Г.Милановцу  поверава  се  Јавном  прадузећу  за  изградњу, 
месним  заједницама  или  другом  предузећу  на  основу 
јавног конкурса у складу са овом Одлуком. 

Члан 6. 
Извршни  одбор  расписује  јавни  конкурс  ради 

прикупљања  понуда  за  поверавање  обављања  комуналне 
делатности из члана 1. ове Одлуке. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана објављује се 
у листу "Таковске новине". 

Члан 7. 
Извршни  добор  Скупштине  општине  (у  даљем 

тексту:Извршни  добор)  доноси  решење  о  поверавању 
обављања комуналне делатности одржавања, коришћења и 
управљања  јавним  паркиралиштима  на  територији 
општине Г.Милановац. 

Члан 8. 
Контролу  у  обављању  поверене  комуналне 

делатности извршавања уговором преузетих обавеза врши 
Извршни одбор. 

Члан 9. 
Предузеће  доставља  Извршном  одбору  годишњи 

извештај  о  пословању  у  обављању  комуналне делатности 
која је предмет ове Одлуке. 

Члан 10. 
Јавна  паркиралишта  под  условима  утврђеним 

овом Одлуком  користе  се  за  паркирање моторних  возила 
правних и физичких лица. 

Физичком  лицу  се  може  издати  највише  једна 
повлашћена  паркинг  карта,  а  правном  лицу  и 
предузетнику највише три. 

На јавном паркиралишту поред саобраћајног знака 
предузеће  поставља  и  таблу  која  садржи  обавештење  о 
месту  и  начину  паркирања,  категорији  возила  којима  је 
паркиралиште  намењено,  временском  ограничењу 
паркирања, као и начину наплате. 

Корисник  паркиралишта  дужан  је  у  свему  да 
поступа у складу са обавештењем из става 2. овог члана. 

Члан 11. 
За  коришћење  јавног  паркиралишта  возач  је 

дужан да плати утврђену цену. 
Цену услуге утврђује предузеће за одређено време 

коришћења јавног паркиралишта. 
Извршни  одбор  даје  сагласност  на  ценовник 

предузећа. 

Члан 12. 
За  коришћење  јавних  паркиралишта  предузеће 

издаје  налепнице  на  основу  којих  се  приликом  наплате 
цене  за  сваког  возача  утврђује,  односно  одређује  време 
коришћење јавног паркиралишта. 

Члан 13. 
За  паркирање  возила  хитне  медицинске  помоћи, 

милиције, војске СЦГ, ватрогасних возила, Црвеног крста, 
предузећа  која  врше  комуналне  услуге,  службена  возила 
државних  органа,  органа  локалне  самоуправе,  возила 
Центра  за  социјани  рад  и  када  у  вршењу службе  користе 
општа  паркиралишта  ослобођени  су  плаћања  услуга  за 
паркирање. 

Члан 14. 
Корисник јавног паркиралишта обавезан је да: 
а) плати коришћење паркинг места према времену 

задржавања на прописан начин, 
б)  поступа  у  складу  са  ограничењем  времена 

коришћења паркинг места утврђеним актом из члана 2. ове 
Одлуке, 

ц)  користи  паркинг  место  у  складу  са 
саобраћајним  знаком,  хоризонталом  и  вертикалном 
сигнализацијом којом је означено паркинг место. 

2.  ОДРЕДБЕ  О  ОБАВЉАЊУ  КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 15. 
Предузеће у обављању ове комуналне делатности 

је  дужно  да  паркиралишта,  саобраћајне  знакове  и  ознаке 
на  паркиралишту  одржава  у  исправном  стању,  наплаћује 
коришћење  паркинг  простора,  да  уклања  погрешно 
паркирана  возила,  чува  их  и  врши  наплату  уклањања  и 
чувања.
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Члан 16. 
Возила  паркирана  и  заустављена  супротно  члану 

14.  ове  Одлуке,  уклања  и  одвози  до  места  чувања 
предузеће по налогу комуналног инспектора. 

Возила  паркирана  и  заустављена  супротно 
прописима о безбедности саобраћаја, или на место на коме 
представљају  опасност  или  сметњу  у  саобраћају  или 
кретање  пешака,  уклања  и  одвози  до  места  чувања 
предузеће, по налогу радника органа унутрашњих послова. 

Члан 17. 
Предузеће  је  дужно  да  приликом  уклањања 

погрешно  паркираних  и  заустављених  возила  и  њиховог 
одвожења  до  места  чувања  поступа  са  пажњом  доброг 
домаћина, да возила чува од оштећења, брижљиво са њима 
рукује  и  обезбеди  чување  возила  на  простору  посебно 
одређеног за ту намену. 

Уколико  власник  погрешно  паркираног  и 
заустављеног  возила  дође  до  тренутка  одвожења  возила 
возило  ће  се  вратити  власнику  уз  плаћање  паушалног 
износа накнаде која је предвиђена чланом 19.ове Одлуке. 

Члан 18. 
Предузеће  је  дужно  да  уклоњено  и  одвежено 

погрешно паркирано, односно заустављено возило чува до 
тренутка  предаје  возила  власнику.  Власник  је  дужан  да 
пре  преузимања  возила,  накнади  трошкове  одвожења  и 
чувања возила предузећу. 

Уколико  и  одвежено  возило  чији  власник  одбије 
да  плати  трошкове  одвожења  и  чувања,  или  не  дође  да 
преузме  возило  у  року  од  шест  месеци  од  дана  његовог 
одвожења, чуваће се до момента док трошкови чувања не 
достигну његову процењену вредност. 

Процењену  вредност  возила  извршиће  трочлана 
комисија предузећа. 

По  истеку  времена  до  којег  је  дужно  чувати 
возило,  предузеће  може  возило  продати  јавним 
надметањем  и  од  продајне  цене  наплатити  трошкове 
одржавања, чувања и продаје возила. 

Члан 19. 
Висину накнаде  за  одвожење и  чување погрешно 

паркираних возила и висину паушалне накнаде из става 2. 
члана  17.  ове  Одлуке  одређује  предузеће  уз  сагласност 
Извршног одбора. 

3.  УСЛОВИ И НАЧИН ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА 
КОМУНАЛНЕ  ДЕЛАТНОСТИ  ОДРЖАВАЊА, 
КОРИШЋЕЊА  И  УПРАВЉАЊА  ЈАВНИМ 
ПАРКИРАЛИШТИМА 

Члан 20. 
Конкурс из  члна 6.  ове Одлуке  врши комисија  за 

спровођење  јавног  конкурса  за  поверавање  обављања 
комуналне делатности (у даљем тексту: комисија). 

Извршни одбор именује комисију из става 1. овог 
члана и одређује посебне услове конкурса. 

Комисија  има  председника  и  четири  члана  који 
имају своје заменике. 

Комисија  ради  и  одлучује  у  складу  са  Законом о 
јавним набавкама. 

4. ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА 

Члан 21. 
Заустављање и паркирање возила забрањује се на 

свим тротоарима и на свим другим јавним површинама за 
кретање пешака у граду. 

Заустављање и паркирање возила  забрањено  је на 
бициклистичким  стазама  и  другим  површинама  које  су 
намењене за неки други вид немоторизованог саобраћаја у 
граду. 

Заустављање и паркирање возила забрањује се на 
свим зеленим површинама у граду. 

Паркирање  теретних  возила,  трактора  и  аутобуса 
забрањено  је на свим улицама,  трговима и другим  јавним 
површинама града. 

Заустављање  и  паркирање  свих  моторних  возила 
забрањује  се  у  зони  раскрснице или  издвојеног  пешачког 
прелаза, као и на осталим површинама које су дефинисане 
посебним  знаковима  вертикалне  и  хоризонталне 
сигнализације. 

На јавним паркиралиштима забрањено је: 
а)  паркирање  возила  супротно  саобраћајном 

знаку,  хоризонталној  и  вертикалној  сигнализацији 
(паркирање  на  претплатном  паркинг  месту,  ометање 
коришћења паркиралишта и др.), 

б) паркирање нерегистрованог возила, 
ц)  остављање  неисправног  или  хаварисаног 

возила,  односно  прикључног  возила  без  сопственог 
погона, 

д)  заузимање  паркинг  места  путем  ограђивања 
или ометање паркирања других возила, 

е) на паркинг месту постављати ограде или сличне 
препреке. 

Остала  општа правила  из  области  заустављања и 
паркирања возила  у Г.Милановцу морају у потпуности да 
буду  у  складу  са  члановима  од  70.  до  77.  Закона  о 
основама безбедности саобраћаја на путевима и Одлуком о 
регулисању саобраћаја. 

Члан 22. 
Паркирање  и  заустављање  возила  на  коловозу  и 

тротоару  забрањује  се  на  следећим  улицама,  трговима  и 
другим јавним површинама: 

1. На коловозу и тротоару 
 на Тргу кнеза Михаила, 
2. Само на коловозу 
  у  ул.Кнеза  Александра  од  ул.Кеј  косовских 

божура до улице Војводе Милана; 
 у ул.Војводе Милана; 
  у  ул.Љубићској  од  улице  Војводе  Милана  до 

кружне раскрснице; 
 у ул. Синђелићевој; 
 у ул.Н.х.Д.Дражевића; 
 у ул.Кеј косовских божура; 
 у ул.Железничкој; 
 у ул.Таковској; 
 у ул.Војводе Мишића; 
 у ул.Вука Караџића; 
 у ул.1300 каплара; 
 у ул.17.НОУ дивизије;
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Члан 23. 
Заустављање  и  паркирање  путничких  моторних 

возила дозвољено је у следећим улицима Г.Милановца: 
1. Управно паркирање ван коловоза; 
 у ул.Кнеза Александра, од раскрснице са улицом 

Кеј  косовских  божура  према  центру  града  страном  до 
"Југопетрола", 

  у  ул. Кнеза Александра  од  "Југопетрола"  према 
центру  града,  са  леве  стране,  на  уређеним  паркинг 
местима; 

 у ул. Кнеза Александра од раскрснице са улицом 
Омладинском до семафора, са леве стране; 

  у  Синђелићевој  улици,  од  улице  Тихомира 
Матијевића  до  улице  Војводе  Мишића  на  страни  поред 
парка; 

 у ул. Војводе Мишића од Синђелићеве улице до 
улице Кнеза Александра, на страни поред парка. 

 у Ломиној улици од улице Кнеза Александра до 
Хајдук Вељкове на страни ОУП; 

  у  Таковској  улици  од  улице  Кнеза  Александра 
према  Курсулиној  улици,  са  са  леве  стране  улице 
(делимично је и косо); 

  у  ул.  Тихомира  Матијевића  од  улице  Кнеза 
Александра до Синђелићеве улице, на страни према парку; 

  у  ул.  Тихомира Матијевића,  од Синђелићеве  до 
Железничке  улице,  са  обе  стране  улице,  делимично 
(делимично је и косо); 

 у ул. Милоша Великог, од Синђелићеве улице до 
улице  Кнеза  Александра,    на  страни  Гимназије,  подужно 
на коловозу; 

  у  ул.  Вука  Караџића,  од  Курсулине  улице  до 
улице Војводе Милана, са обе стране улице; 

 у Железничкој улици од улице Милоша Великог 
до  раскрснице  са  улицом  у  продужетку  улице  Вука 
Караџића на страни Зелене пијаце; 

2. Косо паркирање ван коловоза 
 у  ул. Кнеза Александра од семафора код Војске 

до раскрснице са Таковском улицом са обе стране улице, 
 у ул. Војводе Милана, од раскрснице са улицом 

Милоша Великог  до  улице Вука Караџића,  са  обе  стране 
улице; 

 у ул.Н.х.Д.Дражевића, од улице Војводе Милана 
до улице Милоша Великог, са обе стране улице делимично 
(делимично је и подужно); 

  у  Синђелићевој  улици,  од  улице  Милоша 
Великог  до  улице  Тихомира  Матијевића,  са  обе  стране 
улице; 

  у  ул.  Тихомира Матијевића  од  Синђелићеве  до 
Железничке  улице,  са  обе  стране  улице  делимично 
(делимично је и управно); 

3. Подужно паркирање ван коловоза: 
 у ул.Н.х.Д.Дражевића, од улице Војводе Милана 

до  улице  Милоша  Великог,  са  обе  стране  улице, 
делимично (делимично је и косо); 

  у  Синђелићевој  улици  од  Рајићеве  до 
Железничке улице са обе стране; 

 у Ломиној улици од Синђелићеве улице до улице 
Кнеза  Александра,  само  са  стране  улице  која  је  ближа 
центру града; 

 у Ломиној улици од улице Кнеза Александра до 
Хајдук  Вељкове  улице,  на  супротној  страни  улице  од 
стране на којој се налази ОУП, тј. преко пута ОУПа; 

 у Железничкој улици, од улице Војводе Мишића 
до  улице  Милоша  Великог,  на  страни  до  Аутобуске 
станице. 

4. Подужно паркирање на коловозу: 
 у Хајдук Вељковој улици од Ивичког потока до 

Таковске улице, само са стране улице која је ближа улици 
Кнеза Александра; 

  у  Рајићевој  улици  од Хајдук Вељкове  до  улице 
Кнеза Александра, са обе стране; 

 у Рајићевој улици од улице Кнеза Александра до 
Синђелићеве обострано; 

  у  Рајићевој  улици  од  Синђелићеве  до 
Бирчанинове улице, са леве стране; 

  у  Бирчаниновој  улици,  целом  дужином  са  обе 
стране улице; 

 у ул.Милоша Великог, од Синђелићеве улице до 
улице Кнеза Александра, на левој страни улице, у дужини 
поред саме Гимназије; 

  у  ул.Милоша Великог,  од  ул.Кнеза  Александра 
до Курсулине  улице,  са  једне  стране  улице,  наизменично 
на погоднијој страни; 

 у Курсулиној улици од улице Вука Караџића до 
улице Милоша Великог, на десној страни улице; 

 у Курсулиној улици, од улице Милоша Великог 
до Таковске улице, на левој страни. 

5. Паркирање на уређеним паркиралиштима: 
 у ул.Кнеза Алескандра, од раскрснице са улицом 

Кеј косовских божура, према центру града; 
  у  ул.Карађорђевој  улици,  од  улице  Кнеза 

Александра  до  улице  Мише  Настасијевића,  а  до  око 
половине платоа иза зграде Старог суда; 

Члан 24. 
Места  за  заустављање  и  паркирање  возила  из 

члана  23.  ове  Одлуке  морају  бити  обележена 
хоризонталном и вертикалном сигнализацијом. 

Члан 25. 
Заустављање  и  паркирање  теретних  моторних 

возила и трактора дозвољава се на следећим површинама: 
 у оквиру зелене пијаце и то на простору испред 

ограде из улице Милоша Великог; 
 у оквиру простора сточне пијаце. 
На простору пијаца, став 2. овог члана, у Горњем 

Милановцу  режим  паркирања  и  режим  саобраћаја 
регулише  се  Одлуком  о  пијачном  реду  и  сходно 
постављеној саобраћајној сигнализацији. 

Заустављање, осим на стајалиштима која су дата у 
Одлуци  о  регулисању  саобраћаја,  и  паркирање  аутобуса 
дозвољено је на следећим површинама: 

 простор  који  је  у  ту  сврху  дефинисан  у  оквиру 
аутобуске станице; 

  простори  који  су  у  ту  сврху  дефинисани  у 
оквиру аутобаза. 

Члан 26. 
У  осталим  улицама  које  нису  обухваћене  чланом 

23. ове Одлуке путничким моторним возилима дозвољено 
је  заустављање  и  паркирање  уз  поштовање  свих  правила 
прописаних чланом 22. ове Одлуке и члановима од 70. до 
77. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
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Заустављање и паркирање возила из става 1. овог 
члана  мора  се  обавити  на  начин  који  не  омета  остали 
саобраћај и прегледност осталих саобраћајних површина. 

Члан 27. 
Накнада  за  временску  јединицу  паркирања  и 

начин  организације  паркирања,  начин  наплате  и 
манипулације  са  документацијом,  дефинишу  се 
ценовником  и  Одлуком  коју  доноси  Извршни  одбор 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац,  а  на  предлог 
Комисије за саобраћај. 

5. НАДЗОР 
Члан 28. 

Надзор  над  спровођењем  ове  Одлуке  врши 
комунална инспекција. 

6. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 29. 
Новчаном  казном  у  износу  од  10.000,00  до 

100.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће ако: 
 не изврши  обележавање  јавних паркиралишта  у 

складу са одредбама чл. 10. став 3. ове Одлуке; 
  не  одржава  у  исправном  стању  паркиралишта, 

саобраћајне знакове и ознаке на паркиралишту у складу са 
одредбама члана 15. ове Одлуке; 

  не  изврши  уклањање  и  одвожење  возила,  до 
места чувања у складу са одредбама члана 16. ове Одлуке. 

Новчаном казном у  износу од 1.000,00 до 5.000,00 
динара  казниће  се  за  прекршај  одговорно  лице  у 
предузећу. 

Члан 30. 
Новчаном  казном  у  износу  од  10.000,00  до 

100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако 
користи  јавно  паркиралиште  и  не  плати  утврђену  цену  у 
складу са чланом 10. став 4. ове Одлуке. 

Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 5.000,00 
динара  казниће  се  одговорно  лице  у  правном  лицу  за 
прекршај из става 1. овог члана. 

Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 5.000,00 
динара  казниће  се  физичко  лице  за  прекршај  из  става  1. 
овог члана. 

Новчаном  казном  у  износу  од  5.000,00  до 
50.000,00  динара  казниће  се  предузетник из  става  1.  овог 
члана. 

Члан 31. 
Новчаном  казном  у  износу  од  1.000,00  динара 

казниће  се  на  лицу  места  правно  лице  ако  користи  јавно 
паркиралиште  а  не  плати  утврђену  цену  у  складу  са 
чланом 11. ове Одлуке. 

Новчаном  казном  у  износу  од  200,00  динара 
казниће се на лицу места и одговорно лице у правном лицу 
за прекршај из става 1. овог члана. 

Новчаном  казном  у  износу  од  200,00  динара 
казниће  се  на  лицу  места  физичко  лице  за  прекршај  из 
става 1. овог члана. 

Новчаном  казном  у  износу  од  800,00  динара 
казниће  се  на  лицу  места  предузетних  из  става  1.  овог 
члана. 

Члан 32. 
Новчану  казну из  члана  31.  ове Одлуке  изриче  и 

наплаћује  комунални  инспектор  од  лица  које  затекне  у 
вршењу  прекршаја  о  чему  издаје  потврду  у  којој  се 
назначују  ко  је  прекршај  учинио  и  висина  изречене 
новчане казне. 

7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 33. 
Ступањем  на  снагу  ове Одлуке  престаје  да  важи 

Одлука  о  јавним  паркиралиштима  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац", бр. 7/2003). 

Члан 34. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од    дана 

објављивања  у  Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац. 

Број:30106564/2004 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Милутин М. Продановић,с.р. 

41. 

На основу чл. 76. Закона о планирању и изградњи 
("Сл.гласник  РС"  бр.  47/03),      члана  5.  Одлуке  о 
привременим  објектима  на  територији  Општине 
Г.Милановац  ("Сл.гласник  општине  Г.Милановац"  бр. 
3/2004) и чл. 29. и 73. Статута Општине Горњи Милановац 
("Сл.гласник  општине  Г.Милановац"  бр.  9/99  и  3/2001), 
Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на  седници 
одржаној 14.  јула 2004.године донела је 

П Р О Г Р А М 
О ПОСТАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА 

ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Програмом  за  пеирод  од  2004.  до  усвајања 
Генералног  урбанистичког  плана  за  град  Горњи 
Милановац  предвиђа се постављање мањих привремених 
објеката на следећим локација и то: 

Трг Кнеза Михаила 
1. На  локацији испред  зграде  окружног начелства 

у  проширењу тротоара  у  улици Карађорђевој поставити 3 
пластична киоска величине 2,4 х 4,8 м и 3 киоска величине 
2,4  х  2,4  м  типа  "Струга",  "Прибој",  "Љутомер".  Намена 
делатности  која  ће  се  обављати  у  киосцима  је  следећа: 
мењачница,  продаја  штампе,  цигарета,  игара  на  срећу, 
ситних  производа  (семенке,  кокице,  кикирики)  продаја 
сувенира, лутки, продаја ситних производа типа: лешника, 
бадема,  сувог грожђа, чајева, меда  јувелирских производа 
и брзе хране. 

2. На локацији између зграде начелства и Таковске 
улице  поставити  киоск  од  алоксираног  алуминијума
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величине  2,4  х  2,4  м.  намена  делатности:продаја 
канцеларијског  материјала,  прибора,  сувенира,  штампе, 
цигарета, школског прибора, бижутерије, сладоледа. 

Улица Кнеза Александра Карађорђевића 
1.  На  КП  бр.  162  КО  Г.Милановац  у  ул.  Кнеза 

Александра бр. 57 поставити 6 монтажних објеката и то: 
а)  монтажни  објекат  величине  4,8  х  6,2  м 

приземни, изграђен у комбинацији дрво  "Дурисол" плоче. 
б)  Монтажни  објекат  величине  4,3  х  9,00  м 

приземни, изграђен у комбинацији дрво "Дурисол" плоча. 
в)  Монтажни  објекат  величине  5,8  х  6,5  м 

приземни, изграђен у комбинацији дрво  "Дурисол" плоче. 
г)  Монтажни  објекат  величине  5,2  х  6,00  м, 

приземни  изграђен  у  комибинацији  дрво    "Дурисол" 
плоче. 

д)  Монтажни  објекат  величине  4,6  х  5,6  м, 
приземни, изграђен у комбинацији дрво  "Дурисло" плоче. 

ђ)  Монтажни  објекат  величине  5,6  х  7,5  м, 
приземни,  изграђен  у  комибинацији  дрво    "Дурисло" 
плоче. 

На  овој  локацији  предвидети  следеће  намене: 
канцеларијски  простор,  кафе  грил,  зубна  ординација, 
фризерски  салон,  фотостудио,  козметички  студио, 
трговинске  радње,  продаја  (коже,  козметике,  текстил,  еко 
храна) бутик. 

2.  На  КП  бр.  173  КО  Г.Милановац  у  ул.  Кнеза 
Александра  бр.  37  поставити  класични  киоск  типа 
"Полиплас"  Прибој  у  модуларној  мери  2,4  х  4,8  м  са 
следећим  наменама:  продаја  бижутерије,  часовничар, 
златар, продја лековитог биља, меда, парфимерија. 

3.  На  КП  бр.  19/1  КО  Г.Милановац  у  ул.  Кнеза 
Александра поставити следеће монтажне објекте: 

а)  два  монтажна  објекта  од  елоксираног 
алуминијумског  лима  у  модуларној  мери  2,4  х  2,4  м. 
намена  објекта  је  следећа:  продаја  лутрије,  кондиторских 
производа,  продаја  лековитих  биља  и  сувенира,  штампе, 
дувана, фотокопирница, часовничар, бижутерија. 

б) Један монтажни објекат величине 3,6 х 4,2 м од 
дрвених  префабрикованих  елемената.  намена  објекта 
продавница  мешовите  робе,  цвећара,  видеотека, 
кафетерија. 

4.  У  ул.  Кнеза  Александра  бр.  59  (испред 
продавнице  Новитета)  поставити  пластични  киоск  у 
модуларној мери  2,4 х 2,4 м са наменом: продаја штампе, 
дувана,  сувенира,  џепних  издања  књига,  аудио  и  видео 
касета. 

Улица Војводе Милана Обреновића 
1. На КП бр. 516 КО Г.Милановац у ул. В.Милана 

бр. 12 поставити монтажни дрвени  објекат  у комбинацији 
"Дурисол"    дрво  типа  "Комграп  Кијево"  димензија  3,2  х 
3,2  м.  намена  објекта:  продаја  пецива,  штампе,  дувана, 
средства за личну и општу хигијену, грил. 

2.  На  локацији  у  ул.  В.Милана  (преко  пута 
болничке  апотеке)  а  на  КП  бр.  1147  КО  Брусница 
поставити  привремени  монтажни  објекат  габарита  7,5  х 
13,00  м  за  угоститељску  делатност.  Објекат  урадити  од 
префабрикованих  монтажних  елемената  у  модуларном 
систему 1,21 х 1,21 м типа "Шпик" Ивањица. 

Улица Вука Караџића 
1.  На  КП  бр.  472  КО  Г.Милановац  у  ул.  Вука 

Караџића бр. 2 поставити пластични киоск или од дрвених 
префабрикованих елемената у модуларној мери 2,4 х 4,8 м. 
Намена  делатности:  часовничар,  златар,  фотокопирница, 
бижутерија. 

2.  На  КП  бр.  472  КО  Г.Милановац  у  ул.  Вука 
Караџића бр. 2 поставити монтажни објекат величине 4 х 5 
м  челичне  конструкције  са  испуном  од  дрвета.  Намена 
делатности:  продаја  пецива,  грил,  продаја  кафе, 
кондиторских производа, продавница играчака и сувенира, 
беби опреме и пиљарница. 

3.  У  ул.  Вука  Караџића  (на  локацији  код  Дечјег 
вртића)  поставити  пластични  киоск  или  киоск  од 
елоксираног  лима  у модуларној мери  2,4  х  2,4 м. Немана 
делатности: продаја штампе, цигарета, ситног књижарског 
и школског материјала. 

Улица Синђелићева 
На  тротоару  испред  дома  здравља  у  ул. 

Синђелићевој  поставити  пластични  киоск  димензија  2,4  х 
4,8 м за следеће намене: продаја брзе хране, цвећа, израда 
кључева, фотокопирање, продаја школског прибора. 

Угао  улице  Драгише  Николића  и  Јованке 
Радаковић 

1.  Са  леве  стране  улице  Јованке  Радаковић  а  на 
делу  КП  бр.  1760/1  КО Велереч  поставити  три  монтажна 
објекта  од префабриковане дрвене конструкције 5,4 х 6 м 
за  следеће  намене:  продавница  мешовите  робе,  услужни 
локали за поправку и продају кучћних апарата, фризерски 
и козметички салон, видеотека. 

2. Са десне  стране  улице Драгише Николића  а  на 
КП  бр.  1760/5  КО  Велереч  поставити  два  привремена 
монтаћна  дрвена  објекта  димензија  5,4  х  6  м  за  следеће 
намене: књижара,  бутик,  забавне игре, касапница, продаја 
сухомеснатих производа, приљарница и угоститељство. 

Улица Нови кеј 
1. На  локацији  у  оквиру Детаљног  урбанистичког 

плана "Пијаца Бацковац" у ул. Нови кеј предвидети четири 
монтажна  дрвена  објекта  3  х  3  м  за  следеће  намене: 
пржионица  кафе, продаја воћа и  поврћа, продаја  семена и 
семенског  материјала,  продавница  спортске  опреме, 
продаја штампе и цигарета. 

2. На локацији у склопу ДУПа "Деспотовица а на 
микро  локацији  испод  Бензинске  пумпе  "Југопетрол"  на 
КП бр. 19/2 КО Г.Милановац поставити дрвени монтажни 
објекат димензија 6,6 х 9 м за следећу намену: продавница 
мешовите  робе,  продавница  тепиха,  етисона,  кућних 
апарата, фитнес центар. 

3.  На  локацији  у  склопу  ДУПа  Бацковац,  а  на 
микро  локацији  испред  склоништа  код  "Југопетрола"  на 
КП бр. 697 КО Г.Милановац, поставити дрвени монтажни 
објекат, димензија 6 х 6 м, за следећу намену: продавница 
мешовите робе, бутик, бифе, касапница, забавне игре.
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Насеље "Ивице" 
На  локацији  "Ивице"  ламела  I  испод  паркинг 

простора  на  зеленој  површини  поставити  привремени 
монтажни  метални  киоск  габарита  4,8  х  4,8  м  за  следеће 
намене:  продавница  мешовите  робе,  фризерски  и 
козметички салон, услужно занатство за домаћинство. 

Угао улице 1300 Каплара и Мије Алексића 
На  овој  локацији  поставити  монтажни  објекат 

димензија  6  х  6  м  изграђен  од  дрвених  префабрикованих 
елеманата  типа  град  "Косјерић"  или  "Шпик"  Ивањица  за 
следећу  намену:  трговина  робе  ширкое  потрошње, 
продавница сточне хране, семеског материјала и садница. 

УлицаЖелезничка 
1.На  локацији  леве  стране Глибског  потока поред 

Железничке улице, ближе центру града на КП бр. 649/3 КО 
Г.Милановац, поставити монтажни објекат димензија 4 х 5 
м  за  продају  робе  широке  потрошње,  бифе,  продаја 
лековитог  биља,  услужна  делатност,  поправка  обуће  ,  ТВ 
сервис. 

2.  На  КП  бр.  576  КО  Г.Милановац  на  простору 
старе  железничке  станице,  на  простору  где  се  налазила 
локација  санитарног  чвора  поставити  објекат  вагонског 
типа димензија 8 х 3 м. 

Намена  деласности  у  овом  објекту  је  следећа: 
угоститељство. 

3.  На  КП  бр.  576  КО  Г.Милановац  испред  куће 
Колаковић  Славише  у  ул.  Железничкој  бр.  27  поставити 
монтажни објекат димензија 2,8 х 2,8 м. 

Намена  делатности:  продавница  мешовите  робе, 
продаја цигарета, продаја здраве хране 

На локацији у Брђанима 
На КП бр. 3226 КО Брђани до Радојкине кафане на 

путном  земљишту  ка  селу  поставити  привремени 
монтажни објекат габарита 9 х 6,5 м. 

Намена делатности у овом објекту је следећа: ради 
продаје широке потрошње. 

Сви  објекти  који  су  постављени  на КП  бр.  612/1, 
612/8,  612/9, 661/4 и 686/2 КО Г.Милановац    у  ул. Хероја 
Дражевића, укупно њих 5, по истеку закупа уклонити због 
привођења земљишта планираној намени. 

Овлашћује се Одељење за урбанизам и комунално 
стамбене  послове  општине  Г.Милановац  да  по  захтеву 
Месних  заједница  на  јавном  земљишту  ван  ГУПа 
Г.Милановца  изда  акт  о  урбанистичким  условима  за 
постављање  привременог  монтажног  објекта,    с  тим  да 
Месна  заједница  спроведе  поступак  давања  у  закуп 
појединцима ради постављања привремених објеката. 

Број: 30106564/2004 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Милутин М. Продановић,с.р. 

42. 

На  основу  члана  53.  став  2.  Закона  о  основама 
система  образовања  и  васпитања  ("Сл.гл.РС",бр.  62/03  и 
64/03)  и  члана  29.  и  73.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.општине  Г.Милановац",бр.9/99  и 
3/2001),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац  на 
седници одржаној 14. јула 2004. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ГИМНАЗИЈЕ "ТАКОВСКИ УСТАНАК" ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

I.  ИМЕНУЈЕ  СЕ  у  Школски  одбор  Гимназије 
"Таковски устанак" Горњи Милановац, као члан и то: 

  ВАСИЛИЈЕ  ЖИВКОВИЋ,  дипломирани 
економиста  из  Г.Милановца,      представник  Савета 
родитеља. 

II.  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 30106564/2004 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕНИК 
Милутин М. Продановић,с.р. 

43. 

Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
основу  члана  97.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
("Сл.гл.општине  Г.Милановац",бр.  4/02),  на  седници 
одржаној 14. јула 2004. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДРЕЂУЈУ  СЕ  у  Скупштину  привредног 
предузећа  "МОНГорњи  Милановац"  Горњи  Милановац, 
као  представници  суоснивача    општине  Горњи 
Милановац следећи чланови: 

1.  Милан  Аћимовић  из  Горњег  Милановца, 
машински инжењер, потпредседник Извршног  одбора СО 
Горњи Милановац и 

2.  Звонко  Петровић  из  Горњег  Милановца 
инжењер  електротехнике,  члан  Извршног  одбора  СО 
Горњи Милановац. 

Број: 30106564/2004 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Милутин М. Продановић,с.р.
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АКТА 
ИЗВРШНОГ ОДБОРА 

5. 

Извршни  одбор  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац на основу члана 26. и 27. Одлуке о Извршном 
одбору  и  на  основу  Закључка  Извршног  одбора  СО 
Г.Милановац  о  покретању  иницијативе  за  оснивање 
Еколошког форума,  бр.  206543/04  од  5.  5.  2004.  године, 
на седници одржаној 6. јула 2004. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ОСНИВА СЕ Еколошки форум општине Горњи 
Милановац као саветодавно тело за заштиту и унапређење 
животне средине у следећем саставу: 

1.  проф.  др  ЗОРАН  НИКИЋ  из  Г.Милановца,  за 
председника Еколошког форума, 

а за чланове: 
2.  ВЛАДИМИР  СИМОВИЋ,  дипл.вет.мед.  из 

Г.Милановца,  председник  Извршног  одбора  СО 
Г.Милановац, 

3.  РАДОВАН  АЦОВИЋ,  др  медицине  из 
Г.Милановца, представник Здравственог центра, 

4.  РАДОЈИЦА  САВИЋ,  из  Г.Милановца, 
представник Удружења одгајивача голубова "Таково", 

5.  МИЛИВОЈЕ  МИХАИЛОВИЋ, 
дипл.инг.шумарства  из  Г.Милановца,  представник  ЈП 
"Србијашуме"Шумска управа Г.Милановац, 

6.  ПОЉИНА  ЉУТИЋ,  дипл.инг.  грађевине  из 
Г.Милановца,  представник  ЈКП  "17  септембар" 
Г.Милановац, 

7.  МИЛОШ  МИШКОВИЋ,  дипл.правник  из 
Луњевице, представник Удружења ловаца "Војвода Милан 
Обреновић", 

8.  ЉИЉАНА  СИМОВИЋ,  дипл.инг.  технологије 
из  Г.Милановца,  представник  Удружења  приватних 
предузетника, 

9. ДУШИЦА ИЛИЋ, проф. биологије из Рудника, 
представник ОШ "Арсеније Лома" Рудник, 

10.  ГОРИЦА  МИЛИЋЕВИЋ,  дипл.инг.  пејзажне 
архитектуре из Г.Милановца, представник ЈП за изградњу 
општине, 

11.  ЗОРАН  КОВАЧЕВИЋ,  пољопривредник  из 
Врнчана, представник Еколошке задруге "Врнчани", 

12.  МИРОСЛАВ  МАРЈАНОВИЋ,  радник 
Општинске  управе  из  Г.Милановца,  представник 
Удружења риболоваца "Таково", 

13.  ЖАРКО  ПИЈАНОВИЋ,  дипл.инг.  физичке 
хемије из Г.Милановца, представник А.Д. "ЗвездаХелиос" 

14.  РАДОЈЕ  ВУЧИЋЕВИЋ  из  Г.Милановца, 
представник Планинарског  смучарског  друштва  "Рудник" 
и 

15. ПРЕДРАГ БОЈОВИЋ, свештеник, представник 
Српске Православне Цркве. 

II. Задатак Еколошког форума општине утврђен је 
Закључком  о  покретању  иницијативе  за  оснивање 
Еколошког форума, број 206543/04 од 5. 5. 2004. године. 

III.  Ово  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 206562/04 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Владимир Симовић,с.р. 

6. 

На  основу  члана  14.  Одлуке  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2004.  годину  ("Сл.гл.општине 
Г.Милановац",бр.  1/2004)    и  чплана  27.  одлуке  о 
Извршном одбору Скупштине општине Горњи Милановац 
("Сл.гл.општине  Г.Милановац",бр.  4/97  и  4/2001), 
Извршни одбор Скупштине општине Горњи Милановац на 
седници одржаној 6. јула 2004. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ надокнада члановима Комисије 
за  преглед  деце  ометене  у  развоју  у  износу  од  600,00 
динара, за свако прегледано дете. 

2. Средства за  ове намене обезбеђена су у буџету 
општине за 2004. годину. 

3.  Решење  ступа  на  снагу  даном  доношења  а 
примењиваће се од 01. 08. 2004. године. 

4.  Доношењем  овог  Решења  престаје  да  важи 
Решење  Извршног  одбора  Скупштине  општине  Горњи 
Милановац број 206247/01 од 30. јула 2001. године. 

5.  Ово  Решење  објавити  у  Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

Број: 206562/04 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
Владимир Симовић,с.р.
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